
 

 

Philips
Fones de ouvido intra-
auriculares CitiScape

Coleção CitiScape
Intra-auriculares
Branco

SHE7055WT
Indies

Som nítido e natural
Deixe a vida mais animada com as cores urbanas e descoladas dos fones de ouvido CitiScape Indies, 

inspirados nas cidades e bairros mais boêmios. Macios e com protetores de ouvido com isolamento 

acústico, proporcionam som claro e graves dinâmicos para uma experiência confortável e envolvente.

Som bem distribuído onde quer que você esteja
• Drivers de 9 mm perfeitamente sintonizados oferecem som nítido e graves dinâmicos
• Protetores de ouvido com isolamento acústico que isola o ruído da cidade

Conforto máximo
• Protetores de ouvido em três opções para o encaixe perfeito
• Fones de ouvido ultrapequenos e personalizados para ajuste perfeito

Projetado para conveniência
• Cabo flat que não embaraça com recurso deslizante para não embaraçar
• A proteção emborrachada para o cabo aumenta a durabilidade

Permaneça em contato com a música e seus amigos
• Alterne entre ouvir músicas e atender a chamadas com o microfone integrado



 Microfone embutido

Os fones de ouvido CitiScape possuem um 
microfone integrado para que você possa alternar 
facilmente entre ouvir músicas e atender a chamadas. 
Esteja sempre conectado a suas músicas e às pessoas 
que você ama.

Protetores de ouvido em três opções

Os fones de ouvido intra-auriculares CitiScape são 
fornecidos com três pares de protetores de ouvido 
que se ajustam perfeitamente às suas orelhas. Os 
protetores de ouvido são modernos e vêm em três 
tamanhos (pequeno, médio e grande), oferecendo 
maior conforto.

Drivers de 9 mm perfeitamente 
sintonizados

Drivers de 9 mm perfeitamente sintonizados 
oferecem som nítido e graves dinâmicos

Cabo flat e recurso deslizante

Cabo flat que não embaraça com recurso deslizante 
para não embaraçar

Protetores de ouvido com isolamento 
acústico

Protetores de ouvido com isolamento acústico que 
isola o ruído da cidade

Proteção emborrachada para o cabo
A proteção emborrachada para o cabo aumenta a 
durabilidade e ajuda a ampliar a vida útil de seus 
fones de ouvido. Uma borracha macia entre o cabo 
e a concha auditiva protege a conexão contra danos 
decorrentes de dobras repetitivas.

Fones de ouvido ultrapequenos
Fones de ouvido ultrapequenos e personalizados 
para ajuste perfeito
SHE7055WT/00

Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Resposta em frequência: 19 - 21 000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Tipo: Dinâmico
• Bobina de voz: CCAW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
• Entrada de energia máxima: 25 mW

Conectividade
• Microfone: Microfone embutido
• Tipo de cabo: OFC
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Acabamento do conector: cromado

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,7 x 6,9 x 0,8 polegadas
• Peso líquido: 0,0139 kg
• Peso líquido: 0,031 lb
• Peso bruto: 0,0513 kg
• Peso bruto: 0,113 lb
• Peso da embalagem: 0,0374 kg
• Peso da embalagem: 0,082 lb
• EAN: 69 23410 71907 9
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

14,8 x 6,1 x 9,3 polegadas
• Peso líquido: 0,3336 kg
• Peso líquido: 0,735 lb
• Peso bruto: 1,73 kg
• Peso bruto: 3,814 lb
• Peso da embalagem: 1,3964 kg
• Peso da embalagem: 3,079 lb
• GTIN: 1 69 23410 71907 6
• Número de embalagens para o cliente: 24

Embalagem interna
• Embalagem interna (L x L x A): 18 x 7 x 10,5 cm
• Embalagem interna (L x L x A): 

7,1 x 2,8 x 4,1 polegadas
• Peso líquido: 0,0417 kg
• Peso líquido: 0,092 lb
• Peso bruto: 0,186 kg
• Peso bruto: 0,41 lb
• Peso da embalagem: 0,1443 kg
• Peso da embalagem: 0,318 lb
• GTIN: 2 69 23410 71907 3
• Número de embalagens para o cliente: 3

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

0,9 x 0,9 x 0,5 polegadas
• Peso: 0,0139 kg
• Peso: 0,031 lb
•

* *Disponibilidade das funções pode variar de acordo com a 
compatibilidade do telefone celular.
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